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Hayat Kimya Rusya Pazarında 2. Kağıt Tesisi Yatırımıyla Kapasitesini 70 bin 

Tondan 140 bin Tona Çıkardı   
 

Hayat Kimya, Rusya’nın en büyük selülozlu 
temizlik kağıdı üreticisi  

 

 Yılda 490 bin ton temizlik kağıdı üretim kapasitesiyle Ortadoğu, Doğu Avrupa 
ve Afrika’nın en büyük üreticisi olan Hayat Kimya, Rusya Tataristan’daki 2. 

üretim tesisi yatırımıyla kapasitesini iki katına çıkararak Rusya’nın en büyük 
selülozlu temizlik kağıdı üreticisi oldu.  

 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyet, Tataristan 

Sanayi Bakanı ile birlikte Hayat Kimya’nın yeni kağıt tesisini yerinde ziyaret 
etti. 

  
Hızlı tüketim ürünleri sektöründe globalleşmekte olan ve 10 ülkede 18 üretim tesisi 

yatırımı bulunan Hayat Kimya’nın, Rusya Tataristan’da yaptığı 2. kağıt tesisi yatırımı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyet tarafından 

ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Hayat Kimya İştiraklerden Sorumlu Kıdemli Başkan 

Yardımcısı Ali Zeybek ve Hayat Kimya Rusya Genel Müdürü Çetin Murat, heyete 

tesisi gezdirerek bilgi verdi.  

 

Rusya’ya son 5 yılda 225 milyon dolar yatırım yaparak, Tataristan Alabuga SEZ 

bölgesinde 2 temizlik kağıdı üretim tesisini devreye alan Hayat Kimya, yeni tesis 

yatırımıyla kapasitesini yılda 70 bin tondan 140 bin tona çıkararak Rusya’nın en büyük 

selülozlu temizlik kağıdı üreticisi oldu.  

 

Türkiye’den doğan Papia, Familia ve Focus markalarıyla bugün Rusya’nın markalı ürünler 

pazarında 2 numarada olduğunu kaydeden Hayat Kimya Rusya Genel Müdürü Çetin 

Murat, “Yeni makina yatırımımızla üretim tesisimiz, hem Rusya hem de Hayat Kimya 

adına başarı yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı oldu. Rusya’nın en büyük kağıt 

üreticisi olmak için yatırımlarımız sürecek. Hayat Kimya olarak bulunduğumuz 

coğrafyalarda yüksek kaliteli ürünlerimizle ve yatırımlarımızla farkımızı ortaya koymaya 

devam edeceğiz” dedi.  
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Türk Markalarının Rusya’da Güçlü Pazar Payı 

Murat, “Sadece 5 senede markalarımızı ilk 2’den biri haline getirmeyi başardık. Rus 

tüketiciler, kalitemizi ödüllendirdi. Hem Familia, hem de Papia markalı ürünlerimiz, kalite 

ödülüne layık görüldü. Bugün, Rusya’da 83 bin dağıtım noktasından, toplam 13 milyon 

eve ulaşıyoruz. Rusya’da ürettiğimiz kağıt havlularımız %22, tuvalet kağıtlarımız %17 

pazar payına sahip.” dedi. 

 

Rusya’dan 14 Ülkeye İhracat 

73 bin metrekarelik alana yayılı, dünya standartlarında üretim yapan bu tesiste tuvalet 

kağıdı, kağıt havlu, peçete ve mendil üretiliyor. Rusya Federasyonu’nda 83 bin dağıtım 

noktasına yayılan ürünler, aynı zamanda Belarus, Azerbaycan, Kazakistan, Estonya ve 

Letonya’nın da bulunduğu 14 ülkeye ihraç ediliyor.  

 

Hayat Kimya Hakkında: 
1987’de kurulan Hayat Kimya, hızlı tüketim sektöründe, deterjan kategorisinde Bingo, Test, Has, hijyen kategorisinde 
Molfix, Bebem, BabyGo, Molped, Joly, Evony ve temizlik kağıtları kategorisinde Papia, Familia, Teno, Focus, Nelex ile 
toplam 14 markasıyla faaliyet göstermektedir.  
 
Hayat Kimya, Türkiye’nin ardından Mısır, İran, Cezayir, Rusya, Pakistan ve Nijerya olmak üzere 7 ülkede üretim 

tesisleri, Fas, Bulgaristan ve Kenya’da satış dağıtım şirketleri ile toplam 10 ülkede iştirakleri ile faaliyet göstermektedir.  
 
İhracat performansı sayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türkiye'nin en büyük ihracatçıları sıralamasında 
41. sırada, İSO’nun ilk 500 sıralamasında 47. sırada yer alan Hayat Kimya, 2015’te Ar-Ge Merkezi ile T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sektöründeki ‘En İyi Ar-Ge Merkezi’ ödülüne layık görülerek yenilikçi ürünler sunmaya 
devam etmektedir.  Çocuk bezi kapasitesiyle dünyanın 5. büyük markalı bebek bezi üreticisi (9.7 milyar 
adet/yıl) ve temizlik kağıtları yatırımıyla ise Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük, dünyanın 15. 
büyük üreticisi (490.000ton/yıl) konumundadır.  
 


